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Připomínáme, že volné jízdenky platí výhradně na traťových úsecích RER 
provozovaných společností SNCF, a to konkrétně : 
– RER trať A : SNCF z Nanterre Préfecture do Poissy nebo Cergy-le-Haut 
– RER trať B : SNCF z Paris Nord na Letiště (Aéroport) CDG nebo Mitry-Claye 
– RER trať C : SNCF celá 
– RER trať D : SNCF celá kromě úseku mezi Severním nádražím (Gare du Nord)  
   a Châtelet 
– RER trať E : SNCF celá 
Pro úseky RER / RATP je nutný přepravní doklad RATP: jízdenka RER nebo 
jízdenka na metro (např. mezi stanicemi Châtelet a Severní nádraží -  Gare du 
Nord). 
 

 ZVLÁŠTNOSTI RER D 
 

Zaměstnanci cestující uvnitř Paříže (např. Paris nádraží Gare de 
Lyon na Severní nádraží -  Gare du Nord) 

 

Musíte být vybaveni klasickou jízdenkou Ticket T+ 
pro celou dobu jízdy (nebudete muset z RER 
vystupovat ve stanici Châtelet nebo Severní nádraží 
- Gare du Nord, abyste za tento úsek zaplatili, cena 
jízdenky Ticket T je stejná bez ohledu na konkrétní 
nádraží uvnitř Paříže). 
 

Zaměstnanci vyjíždějící z předměstí např. Maisons Alfort v 
Pierrefitte Stains) 
 

Existuje jízdenka Ticket T+  vyhrazená 
zaměstnancům SNCF, využívat taxiků v oblasti Ile 
de France. Pro validaci jízdenky T+ není třeba 
vystupovat v z RER v Châtelet nebo na Severním 
nádraží -  Gare du nord. “Zvláštní“ jízdenky T + se 
prodávají v sešitcích “carnet“ po 10 kusech pouze u 
pokladen. 
Jízdenka Ticket T+ “Agent“ (Zaměstnanec) » se pozná podle 2 obdélníků vytištěných 
nahoře.  
 

 AUTOMATICKÝ KUPON PRO PŘEDMĚSTÍ 
 

Kupon pro automatickou jízdu « předměstí Ile de France » 
není přepravním dokladem, ale umožňuje projet linkami 
s automatickou kontrolou na předměstí. Je určen 
zaměstnancům bydlícím a/nebo pracujícím v této oblasti, 
kteří nemají jízdní výhody (Pass Carmillon) a držitelům 
stipendijních jízdenek v této oblasti.  
Pro použití musí být kupon podepsán a držitel musí být schopen předložit řádný 
přepravní doklad.  


